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             �ెబ�ౖ� ఎ���ేళ�  ఆనందనందనం 
                             'ఆంధ� బ�ల�నంద సంఘం’ 
 
�ిల�ల��  సర���ా  గడపటం  అంద����  సం��షకర�� .�ాళ�  అమ�యక���న 
నవ��ల� ,����ంతల� ,ఆట�ాటల  మధ�  �ౖెనం��న  ��తంల��  ఈ�బ�ధ�� , 
��తల�  ������కం�ా��ౖ��  మర�  ��ద  �ర���మ� . �ిల� ల  స�చ�త , ��ా�పట�మ� 
అల�ంట��  మ�� ! అట�వంట�  ఆనందమయ  ప�పం����  �క�  ప�నఃప��చయం 
�ెయ�బ� త�����  ఈ  ప�టల� . 
 
ఎవ��  �ిల� ��  �ార�  �����ా� ర� ,�ావల�ిన  �ా��  �ిల� ��  ఆద���ా� ర� .అందుల�  ���ష��� 
ల�దు .�ా�  అంద��  �ిల�ల  ��డల  మమత�ం  క��� ,�ా��  ���ద , ��ా�ాల  ��సం ,సర���మ�ఖ 
ప�గ�  ��సం  అహ���శల�  ��పత�య  పడ�త� , �వ��  �ా�స  ���ా  �ా��  ��స��  ఉద��ం� 
�ాట�ప��న ��ా�ర�  దంపత��� 
�ర�  ఎర�గ�దు�ా ?అసల�  అట�వంట�  మనుష�ల�  ఇప�ట�  �ాలంల� 
ఉంట��ా ,అ�  సం�ే��సు� ����ా ? అట�వంట�  అర��ౖెన  దంపత�ల�  �����  ��ష�ల�  ���యప� 
�ా��శ��� ,�ాఘవ�ావ�  �ార��  . 
 
ఈ  ��ర��   �రప�����ల�  ��సూ� ం�� ?అ�  ఎప�ట���  �ెల�గ��ార�  మ����� ల��  ��ర��  .����� 
అన�య� ,�����  అక�య� .ఇప��డ�  జ�� పకం  వ��ం�� ? ��త�తరం  �ాఠక�లక�   ఆ 
బ�ల బంధువ���  ప��చయం  �ే��  ��పం��  స���ం�ే  సం���ా��  అందరమ�  క��ి 
పంచుక�ం��ం . 
 
1905 సంవత�రంల�  ఒ���ా�  బరంప�రంల�  జ��ం�న  ���యప�  �ాఘవ�ావ��ార� 
�న�ప�ట��ం�  సం��త -�ా��త�  �ి�య�ల� .రంగస�లమంట�  ఆయనక�  ఎనల�� 
మక��వ .చక��  కంఠ స�రం��   ��ా వ�ం�ా  �ాడట��  �ాక  �ాటలక�  బ�ణ�ల�  కట��   స�రప���ే 
సహజ  ��ౖప�ణ�ం  ఆయనల�  ఉం�ే�� . ��ంత�ాలం  �ా����య�ల��ా  '��ందూ 'ల�  ప��ే�ి  మ��� � 
�����  ���ష���   �ిల� ల  �ార�క�మ�ల�  �ర���ం�ే  ఉ�ో�గంల�  �ే�ార� .ఇష�ప��  ��ాహం 
�ేసుక�న�  ��మ�  �ా��శ�����  �ే�ోడ�  �ా�ోడ��ా  ఇద�ర�  క��ి  ����ి  �ిల� లక� 
త���దు��ే��ార� . 
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ఆ��  మ�త�ం  తక��వ�� ? �ీ� ��ద�  క�కట���ళ�  దశల�  ఉన�  ఆ  �ాలంల���  �జయనగరం 
మ��ాజ�  �ా��  క���ాల  నుం��  పట�భదు� �ాల�ౖన  �దట�  మ��ళ !మ��� �  ల�  ట�చ� 
-ట���ం�  క���  �ా��ౖ  ����  సంవత��ాల�  ఇం����  ట�చ�  ఉ�ో�గం  �ే�ి ,���ా�మ�నం  వల�   ఆ 
ఉ�ో��ా���  స��ి�   �ె�ి�  భర���  క��ి  �����ల� �ిల�ల   �ార�క�మ�ల�  �ర���సూ�  
ఉం�ే�� .���ద�ర�  �ిల� లక� ఇ�ే�  త���దు  చూడట����  ఎందఱ�   ��ద�ల�  చుట��  
గ��గ��ే�ార� .  
 
అల�  �ా��ద�ర�  ����� అన�య� -అక�య�  �ా  �ెల�గ��ారంద����  చుట���కం  కల�ప�క�� 
1940ల�  బ�లల  సర���మ�ఖ��  వృ����� ,సమగ�వ����త� 
��ా�ా���  ఒక  ����క  అవసరమ�  గ���ం�  మ��� సుల�  'ఆంద�  బ�ల�నంద  సంఘ��� ' �ా� �ిం� , 
బ�లల  ��ాస ఉద�మ����  అంక��ార�ణ  �ా�ం��ర� .  
 
����క  �ద��  �ాక�ం�� ,�����  ����ా  శ�వణ�నందకరం�ా ��ధప����యలల�  అ���ా��క 
�ార�క�మ�ల�  , �ిల�ల ��సం  �ర���సూ�   ఒక  ప����  తరం  ��ర��� 
�ే�ా���ా�రత�ల��ా ,మ�న�ా���ాదుల��ా ,��ా�ర�పర�ల��ా మ��ే 
మహ����ా����  ���ారం  చుట�� ర� . 
 
'బ�ల  ఆ��ా�వం ' 
 
1945 ఆగసు�   15 వ  �ే��న  'బ�ల ' ప�భ�ం�ం�� .రంగ�రంగ�ల  బ� మ�ల�� ,చక�ట� 
కథల� ,బ�ల��య�ల� ,చత���క�� ల�� ,��ద���ద�   అ��ాల��  మ����ంచబ��  �ిల� లను ,��ద�లను 
అ�తం�ా  ఆకట�� క����� . అప���ే  అ��ాల�  ��ర��క�ంట�న� �ాపల�  ��ౖతం  'బ�ల ' అ��ాలను 
క�డబల�క���  చ����టంత  సుల�వ��ా  ఉం�ే�  ప��కల�  ప��ల� . �ిల� లల�  ���ాపట�మ 
��ం�� ం�ేల�  ����కలను  ర��� ం��ం�ే�ార�  అన�య� . ఆం���  , ���సూ� , ఒ���ా� ,మ��� సు 
�ా�ా� � ల  బ�లల�  ��ల��ల�  ఉ���హం�ా  బ�ల  ��సం  ఎదుర�  చూ�ి  ఎం��  ఇష�ం��  �దట�  నుం� 
�వ��  ప�ట  ���ా  చ�����ార� . 
 
'బ�ల ' తయ�ర�  �ే�ిన  బ�ల 'బలగం 'ల�  ��డ�  లబ�ప��ష�� ల�ౖన  �ా��ంద�� 
����ంసుల� ,రచ�తల� ,క���ార�ల� ,�త��ార�ల� ,���యమ�ర�� ల� , 
ప�భ�������ార�ల�  ఉ���ర� .మచు���  మ�త���  ����  ��ర��   - సర���  మ�ళ�ప��� 
��ంకటరమణ ,అడ�ా  �ామకృ�ా� �ావ� ,�� .స�� ,బ�ల�ంత�ప�  రజ��ాంత�ావ� ,�ెర�క���� 
��స�ర�ావ� ,త��తర  రచ�తల� , 
బ�ప� ,బ�జ�� � ,సత�మ����  వంట�  �త�క���ార�ల� , 
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సుమధుర  �ా��  �ి .సు�ల ,��ౖణ�క�డ�  �ట��బ�బ� ,ఇ�����  సం��త�ధుల� , 
�హ�  కం��  వంట�  ప�భ�త�  ఉన�త  అ���ార�ల�  ఉ���ర� . 
 
చందమ�మ ,బ�ల�త�  వంట�  తదుప��  �ిల� ల  ప��కలక�  'బ�ల 'ఒరవ��  �����  ,�ాచబ�ట  ���ిం�� . 
  
 మం��ా�ౖె�ే  '�ామ� ',మ�ట  �నక�� �ే '�� మ� ' 
  
ఆ  ���ల�� �� ,�ిల� లల�  సదు�����  ��ం�� ం��ంచట����  �����  అన�య�  తన  రచనల��   ఎ��� 
�ల�ణ  �ాత���  ప���శ��ట�� డ� . �ామ� -�� మ� , లట�క� - �ట�క� , సరళ -�రల , �ద�బ��� 
ఇ����� .�� మ���� త���  '�� మ� '�� , బద�కసు� ��  '�రళ '��  �� ల���ార� . �జ���  కల  �ిల� �� 
'�ామ� '�� , క�మ��ణ  గల  ఆడ�ిల� �� 'సరళ '��  �� ల���ార� .�ిల� ల�  '�ామ� ','సరళ 'ల  ��వక� 
�ెం��  మం�  ��ర�  �ెచు����ాల� ,�� మ� ,�ద�బ���  ల��  �� ల�బడక�దద� 
అనుక���ంత�ా  ఆ  �ార�క�మ�ల�  �ా��  ల�త  మనసుల��ౖ  మ�ద�  ���ా� . 
  
�ి�మ�లల�  'సహజ ' బ�లనట�ల�  అవసర���నప�డ�  దర�క��ా�తల�  అన�య��ా��� 
ఆశ��ం�ే�ార� .స�ష����న ,�ో�ాల�  ల��  ఉ���రణ ,సహజ  �వ���ాల� ,��వలం 
'బ�ల�నందం '�ిల� ల�  ప�ద���ంచగలర� ,�ార�  మం�  క�మ��ణ  క��� ,త���దు  �� ం��  ఉంట�ర� , 
��నుమ� , ��గయ� , చక��ాణ� , �� .� .�����  ,�� .ఎ� .ప��ాశ�ావ�  �దల�ౖన�ార� ���ం� తమ 
�ి�మ�ల  ��సం 
బ�ల�నందం  '�ిల� ల��  ఎంచుక����ార� .త��దండ�� ల�  క���  అన�య�� - అక�య�  ఉ���ర� 
�ిల�ల  �షయ���  ���ంత�ా  ఉం�ే�ార� . 
'����  �ే�ి  చూడ� ','మ��శ��� ' ���� లల�  �ాటల�  �ా��  నట�ం�ం��  బ�ల�నందం  బ�లల� ! 
 
అల�  ఎ���  ���� లల�  బ�ల�నందం  �ాల�పంచుక�ం�� .�����  అన�య�  ర�ం�న  'బ���ల 
మ�క�డ� '.'��ంట�  ��ష�య� ','�ాజ�గం '-ఈ  మ���ంట���  దర�క�ల�  ��  �� .ఎ� .ప��ాశ�ావ� 
�ార� (దర�క�ల�  �ాఘ��ంద�  �ావ�  �ా��  తం��� ) 'బ�ల�నందం ' అ��  ���� ��  ప����  �ా� �  �ిల� ల 
�త�ం�ా  ర��� ం��ం��ర� . ��ా�త  అక�య��ా�� !�త�ం  బహ�ళ  జ��దరణ  �� ం��ం�� . 
 
అ��ే  ఒక�  మ�ట , 'చదువ�  మ�ఖ�ం - తర��ా�ే  అ��ను '- అ��  అక�య� -అన�య�ల  చట�ం 
స��  అమల�ల�  ఉం�ే�� .�ిల� లను  �� � త���ం� , �ా��  ప�����ాట�ాలక�  ��ర�గ�ల� 
��దు� త��� , అన�య�� - అక�య�ల�  ప���త�ల�  క���  ���ం�ే�ార� .అందు��  �ా��  చల�� 
�డల�,  �ా��  క�మ��ణల�  ������న  అన�య�  �ా��  ఆర�గ�ర�  ��న��డళ�� - 
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��నల�� ళ�� ,అక�య��ా��  �ెల�� �  �ిల� ల�,  అందర�  నల�గ�ర�  ���ే�  �ధం�ా  ��తంల� 
�ి�రత�ం  �� ం�� ,బ�ల�నందం  �ారస�����  మ�ందుక�  �సుక���ళ�� ���ర� . 
 
1956 ల�  ��ట�  మ�ఖ�మం��  ��  బ�ర�� ల  �ామకృ�ా� �ావ��ా��  �� � ���హ - �� � ద�ల�ల�� ,ఆయన 
�ిల�ప�నందుక��  'బ�ల�నందం ' ��గ�నగ�ా��� , 
�ెల�గ�బ�లల  మధ�క�  తర�వ��ం�� . 
 
���ద�ాబ��ో�    �ి .ఐ .�  �ార�  అక�య�  అన�య�లక�  ఇ��న  �ా�ర���  �  'ఆంధ�  బ�ల�నంద 
సంఘ���� ' ���ాదత�ం  �ే�ి ,దు�ా� బ��  �ే���  చల��  �ేత�ల  �దు�ా  ��ా రం��త�వం 
�ే�ార� . 
 
 �����ల�  బ���ండం�ా  �ిల� ల  �ార�క�మ�ల�  �ర���సూ�   ,బ�ల�నంద  సంఘంల� 
అదు�త���న  ��ధ  ప����యలల�  �ిల� లక�  ప���శం  క��సూ�  , అంతట���  ఊర���క�ం��  ప�భ�త�ం 
�ేత  అక�య��ార�  తన  �� � ద�లం��  బ�లభవ��ల� ,బ�లల  అ�ాడ� 
�ా� �ింపజ��ార� .అక�య��ా��  ��ా�హణ�  ���క� , ���ా��ా���  ���ా�ణం�ా  ఎ���  బ�లల 
సంఘ�ల� ,మ����  సంఘ�ల�  ఆంద�  �ేశమంతట�  �క�ిం��� . 
 
'బ�ల�నందం ' �ెల�గ�  �ిల� ల  బం�ార�  భ�ష�త��   ��శ�ా  ఒక  ��ా�� ద�మ���  �ాష� �మంతట� 
�స���ం�ం�� . 
 
1945 నుం�  1960 వరక�  ప����ను  ఏళ��  'బ�ల ' ప��క  �ెల�గ�  �ిల� లను , ��ద�లను 
సమ�నం�ా  ఆకట�� క��  అల��ం�ం�� .తర��ాత  ఆ���క  వనర�ల  ల�పం  వల�  
�ష���ం�ం�� .1976 ల�  అన�య� ,అక�య�ల  కృ�ి  వల�   ఆంధ�   ప��ే�  బ�లల  అ�ాడ�� 
ప�భ�త�ం  ��ల����ం�� .1977ల�  'బ�ల '  
స�ా�ంగ  సుందరం�ా  ������ద�బ��  �ిల� ల  మధ�క�  వ��ం�� .ఈ  తరం  బ�లల  ��సం 
అన�య� ,అక�య�  చక��  రచనల�  �ే�ార� .ఇర��ౖ -ఒక�  సం�కల  తర��ాత  ���ి��య 
బ��ం�� .ఏ�ే����� ,'బ�ల  �ా��త�  ఉద�మ���� ' శంఖ��ావం  ప���ం�న  ఘనత  'బ�ల ' �ే ! 
 
అన�య�  కలం 
�ిల�లం�� సంప�ర� మ�నవ ��ాసం క��� ఉం��ల� అన�య� తపన ప�ే�ార�.���� 
మ��క���న �షయ�లల�  �ిల� లక�  అవసర���న  ���చ�  ,�ా��  ఊ�శ�����  ప��బంధ�ాల� 
ఉండ�ాద�  అ���ా యప�ే�ార� .�ిల� లక�  అర�మ���  సులభ���న  ��షల� ,�న�� ం��ౖన 
బ�ణ�ల��  ఆయన  ర�ం�న  �ాటల�  మ��  మ��  ప��ారం  �ెయ�మ�  ��ర�త�  వందల��� 
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ఉత��ాల�  వ�ే�� . 
  
'�ిల� ల��  స��ాజ�ం  వ���  ,�ిల� ల��  �ా�తంత��ం   వ���  , 
�ట��తం����  �ా��  �ే�ా� ం ,�ట��త���  �ాణ��  �ే�ా� ం . 
'చదువ�క�  బడ�ల�  ��లక�� �ే ,బడ�లల�  గ�ర�వ�ల�  కర���ౖ  �� �ే , 
�ిల�లమం��  పంత�ళ�వ���ం ,��ద�లంద����  �ా�ా�  �ెబ���ం !' 
  
'చూడ  కనుల��ంప� ,మన  �ాజ���  �� ంప� ' 
  
ఇల�  ఎ������  బ�ల��య�ల� ,ప���ల� ,��ట�కల�  ఆయన  �ా�ిన�  ప�జ�దరణ 
�� ం��� .బళ�ల� ,�ాల��లల�  �ీట� ��  'మం�  �ా�ం� 'వ��న  �ా����  అ��ే  మ��  �ా�  �ిల� ల 
���ట�  ���� ? 
 
అల�ంట�  'చదువ�  తక��వ ' �ిల� ��  �� � త���ంచటం  ��సం ,1949 ల�  '�����  �ాల�� 'అ�� 
�స���ట�కను  '�����  ��తయ� '��  �ా�ం�  ప��ారం  �ే�ం��ర�  అన�య� .�����  �ాల�� 
ల�  తక��వ  మ�ర��ల  �ిల� ల��  ప���శం !ఎక��వ  మ�ర��ల  �ా����  '��  ఎంట��’ !అంద����  చదువ� 
అవసర��  అ��  సం�ేశం  ఇ���న  ప�హసన��� .అన�య� ,అక�య�ల  రచనల��  
అంత�ా�����ా  సం�ే�ాల�  ఇ���  ఉం�ే� . 
 
ఆ�ాశ�ాణ�  ల�  బ�లల  �ార�క�మ�ల  బ�ధ�త  అన�య��� ,�ీ� �ల  �ార�క�మ�ల�  �ర���ం�ే  ప� 
అక�య��� (రంగవ�� )!బ�ల�నంద  సంఘం  మ�త�ం  ఇద����� .అ��ే  ఒక��  బ�ధ�తల�  ఒకర� 
అం��త  ��వం��  పంచుక����ార� . ��ట�  మ�ఖ�మంత�� ల� ,ఉన������ార�ల� ,మ�ను�ల�  �ాక 
�ామ�ను�ల�  క���  తమ  �ిల�లను  బ�ల�నం�����  పం���ార� .అన�య� -అక�య�ల  ��ణల� 
బ�లల�  మం�  ��ర�ల���ర�  అంద��ల�నూ  ఒక  ప��ాఢ  ��ా�సం ! 
బ�ల�నంద  సంఘం  ఏ  �ార�క�మం  �ేపట��   ఆ���ం���  �ి�ప�మ�ఖుల� , �ాజ��య��త�ల� , 
అ���ార�ల� ,వ��  సం��షం�ా  �ాల�� ��  �ార� . 
 
��లం�� ,�వ�ావ�  వంట�  మ�నట�ల�  బ�లల  ��ట�కల  �� ట�లక�  ���య ����తల��ా 
వ�వహ��ం� , గంటల �����   బ�ల�నందంల�  బ���నందం�ా  గ�����ార� . అన�య��ార� 
ఎక��������  వ���   ఎంత  ��ద�   అ���ార�ల� , మంత�� ల�ౖ��   ��రవప�రస�రం�ా  ల��  �లబ�� 
'నమ�ా�రం  అన�య��ార� ' అ�  మ��ం�ే�ార� . 
 
ఆ�ాశ�ాణ�  బ�ల�నందం  �ార�క�మ�ల� 
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�ారం�ారం  ప��ారమ��  ఆట�డ�ప� , బ�ల�నందం , బ�ల���దం  �ార�క�మ�ల� ��ల�  చక��ా 
జ����� . రకర�ాల  వయసుల  �ిల� ల� , �ా��  ��ద�ల��  �����  ���ష�  ��ట��టల��ే�� . 
 
సంద�� ,సం��షం �ా��వరణంల�  ��చ��ం�  ప��  �ారం  ఎదుర�  చూసు� న�  �ి�య���న 
పండ�గల��ా  ఉం�ే�� . ��ల��క�ా�����  ప��ారమ��  'బ�లల  ���య�ా� నం 'ల�  ��ర��   �ీను�  , 
�ాదప���ా��ల�  'కళ�క�  కట��నట��  ' ���ిం�ే� . �ిల� లక�  సత�సంధత ,�జ���  పట�   స���న 
అవ�ాహన , నమ�కం ,ఇష�ం  ఏర�డట����  ఈ  �ార�క�మం  �ోహదం  �ే���� . 
�ోష�లక� 'కను�ప�� 'కలగటం , �ా����  ���య�ా� నం  ���ం�ే  ��ల�  క���  ఎం��  బ�గ�ం�ే� ! 
 
ప�పంచ�ా�ప� ం�ా  �ిల� ల  �ార�లను  ��క��ం�  తమ��ా  ����కల��  'బ�ల�ాణ� ' �ార�ల��ా  ప��ారం 
�ే���ార� .�ిల� ల  �ాహస�ా�ా�ల� , �ార�  �ా��ం�న  �జయ�ల�,  ప�ర�ా��ాల� , �ాళ�క�  జ���� 
అ���య�ల�  - �ిల� లక�  సంబం��ం�  ప�మ�ఖం�ా  ఏ��  జ������  'బ�ల�ాణ� 'ల�  అ��  �ార��ా 
��ట��ేసుక����� .�ార�ల�  చదవట����  �ిల� ల�  �� ట�ల�  ప�ే�ార� . 
 
�ిల�ల�  �ాటల�  �ా�ేటప��డ� (��ద�ల  �ార�క�మ�లల�  క��� )అన�య�  కం�ా��  మ�ె�ల 
దర�వ��ా , వయ��  �ా ,��ణ�వ��ా ,�ణల�  ప���ం�ే�ార� . అ�ొక  అ�ా��రణ  ప�జ� ! 
 
�ిల�లక�  బ� ��ం�ేటప��డ�,  ఉచ���ం�ే  ప��మ�టక�  శ���  ఉంట�ంద� , మ�టలను  స���న 
పద��ల�  �ా��ల� ,ఒత�� ల� ,������ల� ,����ా ల�  �దల�ౖన�  �ర�� ష�ం�ా ,స�ష�ం�ా  పల�ాల� 
�ె����ార� . �ాం��త�  ప�దర�న  అవసరం  ల�ద�  �ె����ార� .�ాం��కసం��మ  బృం��ల��  �ేశం 
పర�ట�ం�  ప�భ�������  ఎ���  సల�ల� ,సవరణల�  ప���ా��ం��ర� .దు�ా� బ��  �ే�  మ�� 
�ిల�ప�నందుక��  అక�య�  ఎ���  �����  మ����మండల�ల�  �ా� �ిం�ం�� . 
 
1980 ల�  అక�య� ,1984 ల�  అన�య�  �ెల�గ�  బ�ల��దుఃఖసమ�ద�ంల�  మ�ం�  �ాశ�త 
���ా ం�  ��సం  �����  �ా�  ల��ాలక�  ������ య�ర� . 
 
అ��ే  'బ�ల�నంద  సంఘం ' ����ర����  మ�తపడల�దు .�ా��ద�ర�  ఒరవ��  �����న 
స���ంప���య�ల  జ�డల��  , �ా��  ��ా�ర�  ���మ��మ���ల  �డల��   ������,  త����ౖెన  �ా�� 
క���ారసుల� ,ఆ��య�ల� ,'ఆ��ట�  బ�లల� ' �ేశ��ే�ాలల�  �ి� రప��న  �ార� - అం��  కట�� �ా 
ఒకట�ౖ  బ�ల�నందం  జ�ం��ను  ఇం�ా  ఇం�ా  ��ౖ��ౖ��  ఎగ�ర��సు� ���ర� . 
 
బ�ల�నంద  ��ా భ�ా��మ����� క�ం�� తమ  �ిల� ల�  అక�డ  �ే���  ��ధ  కళల��  
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ప���శ��డ�త�న�  త��దండ�� ల�  ఈ��ట���  ల�క�క�  �ం�  ఉ���ర� . ఎం��  ప�జ���వం�� 
�ార�క�మ�ల�  �ర���సు� న�  ఉత�మ  �ార�వర�ం  ఉన��� . మ��ం��  అం��త��వం��  �ా�ీ� �య 
నృత�  �ా��ల� ,���� ,���ా�ట�జం ,వంట�  కళల�  �����  సదు� ర�వ�ల�  అక�డ  ఉ���ర� . 
బ�లరచ�తలక� , �త��ార�లక� , నట�లక�  ��ా� త�ల  పర����ణల�  వ�� -�ాప�ల� 
�ర���సూ� ��  ఉ���ర� .��ర����వట����  ఉ���హం��  ఉరకల�  ��సూ� వ�ే�  వందల��� 
����ర�ల� ,శ�మదమ�లక�  ఓ���  ఓ�ిక�ా  �సుక�వ�ే�  �ా��  త��దండ�� ల�  ఉ���ర� . 
 
మం�  ��  ����ట�  ,�� � జ�క��  వంట��  అన�య��ార�  స�వ�ల�ౖ  ఉన�ప���ే  �ిల� ల  ��సం 
ఏర�రచుక����ర� . 
  
�ాలగ�ల�  మ�ర��  �ెంద�  ����  బం�ార�  �ల�వలల�   'బ�ల�నంద  సంఘం  సంస�ృ� ' 
ఒకట� ! 
  
బ��  ఉన�  ���ల�� ��  �ాక�ం�� ,��లవల�  వ���   ��ల�  �ిల� లను  'సమ��  �ాంప�లక� ' ��జం�� 
అప�జ��ి� , �ేత�ల�  దుల�ప�క�� , �ా���  ఏ�ో   ఉద���సు� ���మ��  భ�మల�  త��దండ�� ల�న�  ఈ 
�ప��తప�  ���ల��  , �ెల�గ���ష  �ల�వను ,��ౖభ�ా��  ��త�   త�ా���  ప��చయం 
�ేసూ�  ,చ�చూ�ిసూ� ,  ఆర�  ద�ాబ�� లక�  ��ౖ�ా  బ�ల��వ ,���ా��వ  �ేసూ�  ,�ిల� ల 
మ�న�ి�ానం���� , ఆ��గ�కర���న  ఎదుగ�దలను  �� � త���సూ�  ,వ����ల��  �ా��వరణంల� 
సత��వర�న ,మం�  అల�ాట�   ����ా  �ా��  ల�త  వ�������లను  �క�ింపజ�సూ�  , 
అన�య� -అక�య�  ���ిన  బం�ార�  రహ����  �ద  'బ�ల�నంద  సంఘం ' తన  సభ��ల�  ఈ 
��ట���  న���ిసూ� ��  ఉన��� . 
 
�ెబ�ౖ� ఎ���ేళ�   వయసుక�  �ేర�క�న�  'బ�ల�నంద  సంఘం ' ఆశయ�ల  పరం�ా  ఇం�ా  ప��ణ�� 
�ెం�� , ��ట� నుం��  ��ట�  ���ా  ఒక  ఆనందమయ  ప�పంచం�ా  �ే��ప�మ�నం�ా  ���సూ� ��  ఉం�� , 
'�ారం�ో� ,�ారం�ో� ' అంట�  �ిల� లంద����  ఆ��నం  పల�క�త���  ఉం�� . 
 
2005 ల�  అన�య��� , 2008 ల�  అక�య���  శతజయం�  ఉత��ాల�  బ�ల�నందం  అ� 
��ౖభవం�ా  జర�ప�క�ం�� .అన�య�  శతజయం�  ��డ�కల  సందర�ం�ా  ప�భ�త�  తం�  త�ాల� 
�ాఖ  చక�ట�  'ఫ��   �ే  కవ� 'ను  �డ�దల  �ే�ి  ఆ  బ�ల��స�ర�����  తన  వంత�  శ���� ంజ� 
ఘట�ం�ం�� . బ�లల  ఎ�ాడ�  సంయ�క�  (ప�ర� )�ార�ద��� ,�ెల�గ�  �జ�� న  సర�స�ం 
సం�ాదక�ల�  అ�న   ��  బ���� గ  సుబ��ాయ�  ఒక  ��నప��కల�  అన�య�ను  స���సూ�   �ా�ిన 
��ా�ల�  ఇల�  ��������ర� .. 
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 'ప�పం�����  �ా��   ���ీ� ,��రత  �ే�ా���  శంక�  �ి���  ,�ెల�గ�  �ే�ా���  �����  అన�య� ..ఈ 
మ�గ�� ర�  తమ  ��త�ాలమం��  �ిల� ల  �జ�� న , ���ద , ��ా�ాల��  అ���ం��ర� '. 
  
  
"మ�  ��తమం��  బ�లల  ఉద�మ����  సమ���ం��ం .శ��������   ��ర�  �ెచు�క�న�ందుక� 
సం���ిసు� ���ం ,గ���సు� ���ం .ఇక  మ�ందు క��� 
'బ�ల 'ప��కక� , బ�లల  ఉద�మ����  మ�  ������  అ���సు� ���ం . 
మ�క�  త��న  బలం ,�� � ���హం  ఆంధ�ల�కం  ఇసు� ంద�  ఆ�సు� ���ం ' 
 
���యప�  �ాఘవ�ావ� 
(‘బ�ల ' -ప��  సంవత��ాల�  ప����  �ేసుక�న�  '��ా� 'సం�కల� .) 
  
బ�ల�నం�����  అందర�  ఆ���త�ల� .. 
 
ఆంద�  బ�ల�నంద  సంఘం , 
3-4-665,బ�ల�నందం ,���ాయణగ�డ , 
���ద�ాబ�� -500027,(ఆం .ప� ) 
Landline: +91 40 2756 1443 (10 am - 5 pm) 
 
�వ�ాల ��సం: 
ప�ర�  మల�ాక :9701001876 
�ాప (జ� .�ా��శ��� ):040 27551470 
  
 website:www.balanandam.co.in 
 Email: info@balanandam.co.in 
 
మనం అ�తం�ా ఇష�ప�ే 'అమ�� ��ప��ల�' �స���తం ,��ట�క,  
'�����ే�ి చూడ� '�త�ంల� బ�ల�నందం సభ��ల� �ాత���ర�ల��ా: 
https://www.youtube.com/watch?v=kTrmjH1TdwU 
https://www.youtube.com/watch?v=i1hcymgWQWI 
 

�� బ�ల�ంత�ప� రజ��ాంత�ావ��ార� (జ�� మ�వయ�) ర�ం� ,�� �త�రంజ�                                       సం��తం 
సమక����న '��బ���ట��  అబ���' �� ఆనం��ంచం�� : 

https://www.youtube.com/watch?v=FIFp912YFMk 

 

��భ��చల బ�� � �ా���� ఎ��� �� ట�ల గ���ం� అ��క ధన��ా��ల�. 
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http://www.balanandam.co.in/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkTrmjH1TdwU&h=AT2F6xB8NSSv2evwPD-cWLbHNMxN-DYZut915U8VEioVTwgHJ3Od7X-BpdKtZIhu80xS2uGwGwRTW6AimEUFQwGw7kkoXPaB4ReiYtldcOHexCOQM-flhLX8AJbjAen_kAwMy__3MS56VvsG9t8VDYZffYLIBo_V9BfAih2tPE_MeSJ23WyR_7dsKWriU5zuwPYcl04LP0Vh9AK-enAsdoBw2rGU0H4P2Fqnsn3tX1S7ypYGFRHx6_y77YTrsGtUf_qjOZE1abKJRVHXtLn_GYOaLnoq_2aVULu7YSexBNZarcHMfI8CO4GCXboOSthv_YD0ASS86XZpFSscJaobSZ5JIdgVw-wF-rU411qvunTxOI9xaHOrYgF98tvon4z6B-cdbtBevCbeLtWpSQr1CGfA1enBtw
https://www.youtube.com/watch?v=i1hcymgWQWI
https://www.youtube.com/watch?v=i1hcymgWQWI
https://www.youtube.com/watch?v=FIFp912YFMk
https://www.youtube.com/watch?v=FIFp912YFMk
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